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Nr.1172/19.02.2020 

Precizări privind oganizarea OLIMPIADEI  DE CHIMIE,  

etapa judeteană în anul școlar 2019-2020  

 
 OLIMPIADA DE CHIMIE - Etapa județeană va avea loc în ziua de sâmbătă, 22 

februarie 2020, în intervalul orar 9.30 – 12.30,  la Liceul Tehnologic “Mihai Viteazul” 

Zalău, cu subiecte unice, elaborate de către MEC, pentru clasele VIII-XII.  

Olimpiada de chimie se desfășoară în conformitate cu prevederile Metodologiei – cadru de 

organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, aprobată prin ordin al ministrului educației, 

cercetării, tineretului și sportului Nr. 3035/10.01.2012, cu modificările și completările ulterioare și a 

Regulamentului specific privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei de chimie 

nr.25105/22.01.2019.  

Precizări pentru acestă etapă:  
- Limita materiei: conform Regulamentului specific privind organizarea şi desfăşurarea 

olimpiadei de chimie, anexa 1.  

Notă: Subiectele la fiecare etapă pot conţine teme din clasele anterioare.  
 

Mod de organizare:  
 Olimpiada de Chimie – etapa județeană se va desfășura la Liceul Tehnologic “Mihai Viteazul” 

- Subiectele şi baremele de corectare, pentru clasele VIII-XII vor fi asigurate de MEC.  

- Profesorii asistenți/supraveghetori vor fi prezenți la ora 9.00.  
- Accesul elevilor în săli va fi permis până la ora 9,15.  Elevii au obligația să aibă actul de 

identitate/carnetul de elev vizat pentru anul școlar 2019-2020. 

- Este interzis accesul elevilor, în sala de concurs, cu orice fel de materiale informative: manuale, 

culegeri, tabele periodice, caiete, etc. De asemenea, se interzice accesul, în sala de concurs, cu 

telefoane mobile. Este permisă utilizarea calculatoarelor neprogramabile.  

- Concursul se va desfășura între orele 9.30 – 12.30.  

- Profesorii evaluatori vor fi prezenți la centrul de concurs începând cu ora 12.00. Evaluarea 

lucrărilor va începe la ora 13,00.  

- Afişarea rezultatelor inițiale se va face în acelaşi timp la toate clasele, în interval de maximum 

6 ore de la finalizarea evaluării la proba respectivă.  

-  Se admite depunerea de contestaţii la etapa judeţeană, în conformitate cu Regulamentul 

specific privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei de chimie nr. 25105/22.01.2019, 

secțiunea V. Contestaţia se face prin cerere scrisă depusă la secretariatul şcolii în care s-a 

desfăşurat etapa judeţeană, în data de 24 februarie 2020, între orele 12:00 – 15:00. 

Contestaţiile se fac pentru fiecare subiect la care elevul consideră că punctajul acordat de 

profesorii evaluatori este diferit de cel al propriei evaluări. Contestaţiile pe subiecte sunt depuse 

personal de către elevi la secretariatul centrului de concurs. Nu se pot depune contestaţii decât 

pentru propria lucrare.  

- Premiile și mențiunile vor fi acordate în conformitate cu Metodologia - cadru de organizare şi 

desfăşurare a competiţiilor şcolare, aprobată cu O.M. Nr. 3035/10.01.2012, cu modificările și 

completările ulterioare și cu Regulamentul specific privind organizarea și desfășurarea 

Olimpiadei de chimie nr. 25105/22.01.2019, secțiunea II.3.  

- Rezultatele finale, după contestații, vor fi afișate marți, 25 februarie 2020, ora 16:00. 

- OLIMPIADA DE CHIMIE - Etapa națională se va desfășura în perioada 06-11 aprilie 2020 la 

Alba-Iulia (jud. Alba)  

- Calificarea pentru etapa națională se realizează în conformitate cu Regulamentul specific privind 

organizarea și desfășurarea Olimpiadei de chimie nr. 25105/22.01.2019, secțiunea II.4.  

Inspector școlar general,                                                                                   Inspector școlar, 

prof. Pop Maria                                                    prof. Chiș Dana 


